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Zdravje je v naših rokah!
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Naročnik: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Projektna skupina SORO – Sodelovanje za zdravje
Romov v Novem mestu že dobrih sedem mesecev
ponosno uresničujemo želeno družbeno odgovorno
držo in skrbimo tako za izvajanje izobraževalnih
programov kot tudi za privlačno dogajanje s številnimi
živahnimi, toplo sprejetimi in kakovostno
pripravljenimi dogodki, ki so povezani z zdravjem
Romov.
Med pomembne naloge projekta spadajo tudi dobro
obiskane kampanjske aktivnosti za ozaveščanje
Romov o zdravem načinu življenja. Zato smo do
sedaj izpeljali aktivnosti, kot so vegetarijanski piknik,
pohod v naravo, skrb za ustno higieno, Tržnico
SORO, podelili smo certifikate posameznikom za
uspešno zaključeno usposabljanje Nacionalne
poklicne kvalifikacije za romskega koordinatorja,
uredili in obdelovali smo zelenjavne vrtove v
romskem naselju Brezje in z delom v posameznih
romskih družinah skrbeli za promocijo preventive v
zdravstvu. Tudi naš sodelavec Dalibor Brajdič je v
sklopu projekta postal romski koordinator in aktivno
sodeluje pri izvajanju projektnih aktivnosti, predvsem
na področju dela z romskimi družinami v naseljih.
V kratkem nas čaka še ena kampanjska aktivnost, in
sicer nogometni turnir, s katerim želimo dodatno spodbuditi gibanje na prostem v
obliki priljubljene in zabavne športne in hkrati družabne aktivnosti. Ta se bo odvijal v
petek, 16. oktobra 2015 ob 12. uri na zasebnem igrišču na prostem za Osnovno
šolo Dragotina Ketteja. Nogometni turnir organizirata Romsko društvo Romano
Veseli in RIC Novo mesto.
Naša projektna skupina je prepričana, da k dobremu vzdušju in pozitivnim
rezultatom prispeva uspešno in konstruktivno sodelovanje vseh partnerjev projekta
(več o partnerstvu na http://zdravjeromov.si/), institucij, zavodov, romskih društev in
drugih predstavnikov ter posameznikov, ki pri svojem delu in delovanju zaznajo
potrebo po medinstitucionalnem povezovanju.
Naš projekt traja do 30. junija 2016 in je sofinanciran s strani Norveškega
finančnega mehanizma ter Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
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politiko. Več o aktivnostih pa izveste tudi na naši facebook strani
https://www.facebook.com/SOROSodelovanjezazdravjeRomov.
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Prispevek je pripravila: Projektna skupina SORO v RIC Novo mesto

